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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за 2020 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 
регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.  

 
Общинският план за развитие на Община Белене за периода 2014-2020 г. е 

приет с решение № 73/05.12.2014 г. на Общински съвет – Белене. 
 

Обвързаност на ОПР с други стратегически документи: 
Документи за стратегическо развитие: 
 Стратегия “Европа 2020”; 
 Национална програма за развитие на България 2020; 
 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г; 
 Договор за партньорство 2020; 
 Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 

2014-2020г. 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020г.; 
 Анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в 

община Белене; 
 
ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

 
 

СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА    
1. Демографско развитие 

 
Протичащите в демографско отношение процеси в община Белене са влошаващи се 

през последните 20 години. Тези неблагоприятни характеристики се отнасят за страната 
като цяло.  

Община Белене не прави изключение по очертаващите се трайни тенденции на 
отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост, висока смъртност, нарушена 
възрастова структура и пр. на фона на отрицателните данни и за страната ни. На базата на 
съществуващите данни и анализи в общината, се налага изводът, че е налице един 
постоянен и траен процес на намаляване броя на населението (Фигура №1). Подобна 
констатация може да се направи и за равнището на естественото възпроизводство на 
населението, то също е с отрицателни измерения.  
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Фигура №1: Население на община Белене към 31 декември на съответната наблюдавана година. 
 

 
Източник: сайт на Главна дирекция „ГРАО”.  Община Белене. 

 
По данни от Главна дирекция ”ГРАО” населението в община Белене наброява 

9265 души (отбелязва се намаляване с 225 души), като от тях 8001 са в общинския център 
гр. Белене, а 1264 души живеят в петте села. (Таблица №1 и Фигура №2) 

Един от белезите за степента на усвоеност на територията е свързан с нейната 
населеност. Съпоставката между данните за размера на територията и броя на населението 
дава представа за средната гъстота на населението. Като резултат от негативната 
тенденция за намаляване броя на населението, при запазване площта на областта, се 
наблюдава и тенденция на понижаваща се гъстота на населението. Ниската гъстота е 
свързана най-вече с устойчивата тенденция за обезлюдяване на голяма част от населените 
места, включително и тези от община Белене.  

 
 

Таблица №1. Разпределение на населението на община Белене по населени места (по 
настоящ адрес) към 31.12.2020 г. 

 
Населено място Година 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
гр. Белене 8806 8668 8599 8482 8315 8163 7371 
с. Бяла вода 321 316 307 285 282 272 291 
с. Деков  477 469 453 433 433 420 409 
с.Кулина вода 171 159 156 144 141 130 150 
с.Петокладенци 351 339 325 309 295 283 325 
с. Татари 296 284 269 249 234 222 238 
Общо 10 422 10 235 10 109 9 902 9 700 9 490 8784 

Източник: сайт на Главна дирекция „ГРАО”. 
 
 

Страница 4 от 41 



 Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на  
Общински план за развитие 2014-2020 

 
 

Фигура 2: Процентно разпределение на населението на община Белене по населени 
места към 31.12.2020 г. 

 

 
 

Най-голямо намаление на населението е регистрирано през 2020 г., когато то се 
понижава с 225 души. През 2015 г. населението на общината е намаляло общо със 187 
души, а през 2016 г. със 126 души. През 2017 г. намаляването на населението е с 207 
души. През 2018 г. намаляването на населението е 202 души. Средногодишният 
абсолютен прираст е отрицателен и показва, че общината обезлюдява средно с 250 души 
(Фигура №3). Това е тревожна тенденция, особено за селата, и води до превръщането им в 
слаборазвити периферни райони с незначително население. При населението, живущо в 
гр. Белене, намалението е далеч по-малко (около 1%). Като цяло може да се приеме, че 
община Белене е периферна, слабо урбанизирана територия с ниска гъстота на 
населението и с малки населени места, сравнително отдалечени от големите градски 
центрове в страната. 

 
Фигура 3: Механичен прираст на населението към 31 декември на съответната 

наблюдавана година. 

 
Източник: Национален статистически институт 
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2. Равнище на безработица 

Заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото 
състояние. Това произтича от особената роля на човешкия фактор да бъде свързващо 
звено между останалите фактори на производството. От друга страна, в условията на 
пазарното стопанство, където в центъра на системата стои човекът, заетостта и 
безработицата пораждат редица икономически, социални, институционални, 
психологически и други проблеми. От това дали човек е зает или безработен зависят 
неговите доходи, социалната реализация, удовлетвореността в обществото, семенните 
отношения и пр. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на 
възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно 
съществуване и пълноценно участие в обществото. 

Равнището на безработица в Община Белене за 2020 г. е средномесечно 7.48 %. В 
края на м. януари 2020 г. регистрираните безработни лица са 320 лица (7.2%), а в края на 
м. декември 2020 г. са 362 лица (8.1%). Това е увеличение със 12,1 на сто в сравнение с 
предходния месец и намаление с 22,7 на сто спрямо същия месец на предходната година. 
(Фигура №4) 

 
 Фигура 4: Равнище на безработицата в община Белене към 31 декември на 

съответната наблюдавана година 
 
 

 
 

Източник:  ДБТ Никопол- филиал Белене 
 
Проследяването на динамиката на безработните лица до 29 г. показва, че в 

сравнение с предходната година техния брой е намалял (Фигура №5).  
За 2020 г. по програми и мерки за заетост и обучение са работили както следва: по 

НП „Помощи за пенсиониране“ - 3 лица; по Регионална програма за заетост 2020 г. – 8 
лица; по ОП“РЧР“ проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 2 лица; по ОП“РЧР“ 
проект „Обучение и заетост за хора с увреждания“ – 5 лица; по проект „Заетост за теб“ - 4 
лица;  по проект „Обучение и заетост К ІІ“ - 6 лица; по проект „Работа“ - 1 лице; по проект 
„Родители в заетост“ – 1 лице; по проект „Младежка заетост“- 4 лица. По програми и 
мерки за заетост и обучение през 2020 г.  са изплатени 249 513 лв. 
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 Високото равнище на безработица в общината може да се превърне в социален 
проблем, за решаването на който трябва да се работи в посока включване на безработните 
в различни форми за обучение, за придобиване на професия, за повишаване на 
квалификация, за преквалификация и др.  

В структурата на безработните се откроява групата на безработните лица с 
продължителност на регистрацията повече от една година, тъй като попадащите в тази 
група много трудно си намират работа.  

 
Фигура 5: Структура на безработните лица, регистрирани в ДБТ Никопол – филиал 

Белене към 31 декември на съответната наблюдавана година. 
 

 
Източник:  ДБТ Никопол - филиал Белене 

 

 
3. Социални услуги, предоставяни в общината 
 
Социалната политика на община Белене е насочена към развитие на модерна, 

ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря 
на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето 
качество, като се дава възможност на всяко човешко същество за реализация, без значение 
на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.  

Община Белене разполага с развита мрежа и система от социални заведения и 
услуги. Основната й насоченост е свързана с подпомагане на хората в неравностойно 
положение, като пенсионери, лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.         

Предоставяните социални услуги в общината имат за цел да се подобри 
социалната закрила, да се преодолее социалната изолация и да осигури по-добри и 
достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален 
риск - хора с увреждания, самотно живеещи възрастни и лица в неравностойно 
положение.  

 
Социални услуги, предоставени на територията на община Белене: 
 
 Център за обществена подкрепа - Това е делегирана от държавата дейност с 

капацитет 25 места и численост на персонала 7 щатни бройки, в който се предоставят 
психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства. 

Страница 7 от 41 



 Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на  
Общински план за развитие 2014-2020 

 
 
Работа по случаи и реална месечна заетост: 39 потребителя. Дейността на центъра е 
насочена към осигуряване на защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия 
интерес на детето. Основната цел е да подобри качеството на живот на децата в семейна и 
социална среда, като предостави качествени социални услуги. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция – Делегирана от 
държавата дейност със капацитет 25 места, външна услуга. През 2019 г. ползватели на 
услугата са деца и лица на възраст от 2 до 80 г. с различни видове увреждания. В центъра 
работят 5 служители: Логопед, Кинезитерапевт, Психолог, Социален педагог и 
Координатор.  Брой обслужени през 2020 г.: 39 деца и 3 лица с увреждания. Предлагат се 
Терапия, рехабилитация, и психологически консултации. Средномесечно  за цялата 
година са ползвали услугата: 36/43 деца и 3 лица. 
 Центърът предлага и мобилна грижа за 7 потребителя, чийто достъп до центъра е 
невъзможен, поради здравословни причини. Предоставяната услуга е дългосрочна и 
ефекта от нея е да се подпомогнат и подкрепят децата с увреждания и техните семейства. 

Домашен социален патронаж (ДСП) – Основната му дейност е свързана с 
предоставянето на социални услуги в общността (доставка на храна по домовете на 
потребителите; услуги по поддържане на лична и битова хигиена; пазаруване със средства 
на патронираните на необходимите стоки и храни, плащане на такси и сметки за разходи; 
посредничество при извършване на административни, здравни и други услуги; и 
поддържане на социални контакти). Към  2020 г. ползвателите на социални услуги са 
средногодишно 270 души, от които 210 потребители на Домашен социален патронаж и 60 
потребителя на услугата безплатен „топъл обяд“ по Проект „Целево подпомагане с топъл 
обяд в община Белене“, Договор № ФС01-0356 от 10.04.2020 г., сключен между Агенция 
за социално подпомагане и Община Белене, обслужвани от 11.5 заети щатни бройки. 
Потребността на този вид социални услуги постоянно нараства и за да бъдат обхванати 
всички нуждаещи се, ще се наложат инвестиции в ново оборудване, транспортни средства 
и човешки ресурси.  

 „Домашен помощник”, Социална услуга финансирана по проект 
„Патронажна грижа в Община Белене“,  Административен договор № BG05M9OP001–
2.040-0026 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срок 
на договора 01.08.2019 г. до 01.10.2020 г.  С този вид услуга се осигуряват качествени 
грижи и подпомагане на самотни и възрастни хора над 65 г. (50 потребителя лица-9 
домашни помощника и 5 медицински специалисти) да организират ежедневието си. През 
2020  г. услугите са ползвали 39 потребителя обслужени от 8  домашни помощника, 1 
психолог и 5 медицински специалисти. 

 „Домашен помощник”, Социална услуга финансирана по проект 
BG05M9OP001–   2.103-0039 „Патронажна грижа в община Белене“ по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.103 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срок на договора 
01.10.2020 г.- 01.04.2021 г. През 2020  г. услугите са ползвали 43 потребителя обслужени 
от 8  домашни помощника, 1 психолог и 2 медицински специалисти. 

 „Работник доставка по домовете“, Социална услуга, финансирана по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“,  
Административен договор № BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срок на договора 01.05.2020 г.-31.12.2020 г. 
Предоставянето на услуги по домовете е в контекста на създалата се извънредна 
епидемична ситуация в страната. Услугите са насочени към възрастни хора над 65 г. с 
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ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 
техните семейства, хора, поставени под карантина от здравните власти, и за които има 
социална необходимост от почасови услуги, като по този начин се защитава обществения 
интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на 
COVID-19. . услугите са ползвали 157 потребителя обслужени от 13 „Работник доставка 
по домовете“ във всички населени места на общината.  
 

„Личен асистент” по Закона за лична помощ, за периода 01.01.2020 г. – 
31.12.2020 г. 
   Потребители на услугата са лица с над 90% ТНР с право на чужда помощ (117 
потребителя - 115 лични асистента). Разширеният семеен кръг е ангажиран с 
обгрижването, което възпира реализацията им на пазара на труда.  

 Общинска основна организация на хората с увреждания - Към настоящият 
момент в организацията регистрираните членове са 325. Социални услуги се предоставят 
на членове на организацията и обхващат: информационни услуги за правата и 
преференциите на хората с увреждания; разясняване правата за интеграционни добавки 
(транспортни услуги, лекарствени средства, целеви помощи за отопление); консултации 
относно ползване технически помощни средства; консултиране и напътствия на родители 
за работа с деца с увреждания; културно-масови дейности: организиране на чествания, 
преглед на художествена самодейност, посещение на културни и исторически паметници; 
занимание по интереси: шах, табла, изработване на сувенири, плетива и др.; организиране 
на семинари и лекции с медицински специалисти по отделните видове заболявания. 
Потребителите на тези социални услуги са лица с определена група инвалидност, деца с 
увреждания и доброволци. Характерно за целевите групи е влошеният им жизнен статус 
(ниски пенсии, липса на работа и доходи), високата средна възраст, самотата и 
безпомощността, което налага предлагане на комплекс от социални услуги за социално 
включване и интеграция.  

 Пенсионерски клубове – В гр. Белене (3 клуба) и по 1 в селата Деков,  
Татари, Бяла вода, Кулина вода и Петокладенци. На сдруженията са предоставени 
безвъзмездно помещения - общинска собственост за осъществяване на клубната дейност. 
Социалните услуги, които се предоставят, са насочени към социално включване на лица и 
семейства над 65 години. Основните дейности са свързани с: организиране на занимания 
по интереси; изнасяне на беседи: здравни, по правата на човека, по обществен ред и 
сигурност, пожарна и аварийна безопасност; ангажиране на публични личности за работа 
с деца в риск; културно-масови дейности. В клубовете на пенсионера са извършени 
текущи ремонти и са снабдени с необходимото оборудване за ангажиране на свободното 
време на възрастните хора от общината. 

На територията на община Белене се предоставят и още обществено 
значими социални услуги: 

 Проект „Топъл обяд”, за периода 01 май 2020 г. до 31.12.2020 г., 
финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 
2020 г.“, реализираща се от Агенцията за социално подпомагане и е  свързан с доставката 
на „топъл обяд” на 60 потребителя, които по различни причини не могат да си го осигурят 
сами. Крайни бенефициенти на този вид услуга са възрастни хора с ниски доходи, лица и 
семейства на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, 
които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности. 

 Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, 
реализирана от Агенция по заетостта към МТСП, период на изпълнение от 25 март 2020 г. 
до 31 декември 2020 г. Домашни грижи по домовете за 25 потребителя, обслужвани от 20 
домашни помощника. 
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 „Медицински грижи по домовете”, финансиран по проект от „Каритас”-
Русе. Дейността е свързана с предоставяне на медицински и социални услуги на 42 
възрастни и болни граждани на територията на община Белене. 

 Приемна грижа, чрез Дирекция „Социално подпомагане–Белене” 
 На територията на община Белене има 11 професионални приемни семейства. Приоритет 
при работата с деца е те да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда, 
вместо да бъдат настанявани в специализирани институции, за което е нужно развитието 
на социални услуги за деца в общността. 

В община Белене се предоставят социални услуги само в общността, в семейна 
или близка до семейната среда и съобразно нуждите на рисковите групи, което улеснява 
процеса на деинституализация. Към момента няма разкрити услуги, предоставяни от 
специализирани институции.  

 
4. Образование 

 
Учебните заведения на територията на община Белене обхващат всички степени 

на средното образование. Образователна структура се състои от 3 учебни заведения 
(Таблица №2) и 2 детски заведения (Таблица №3), съсредоточени в гр. Белене:       

ПГЯЕ “М. С. Кюри” - обучава ученици от VIII – ХІІ клас: 73 ученици; 
СУ “Димчо Дебелянов” - обучава ученици от І – ХІІ клас: І-ІV клас - 129 ученици 

/в т.ч. I клас 26 ученици/ ; V-VІІ клас – 114 ученици и VІІІ – ХІІ клас – 148 ученици. 
Четири от паралелките за учебната 2020/2021 г. функционират под минималния брой: 1б 
клас – 10 ученици;  3 клас – 15; 7  клас – 15 ученици; 9 клас – 13 ученици. 

ОУ Васил Левски” – средищно училище, в което са обхванати учениците от 
закритите училища в селата на общината, където се обучават ученици от І – VІІ клас. За 
учебната 2020/2021 година в училището се обучават 83 ученици, разпределени в 
самостоятелни паралелки, както следва: І-IV клас - 45 ученици /в т.ч. I клас – 9 ученици/; 
V  –  VІІ клас – 44 ученици. Шест от паралелките за учебната 2020/2021 г. функционират 
под минималния брой: 1 клас – 9 ученици; 2 клас – 11 ученици; 3 клас – 12 ученици; 4 
клас – 13 ученици; 5 клас – 11 учениции; 6 клас – 16 ученици, 7 клас: - 11. Всички 
паралелки са маломерни. 

ДГ “Мечта” - обхваща 110 деца от яслена възраст до 6–7 години, разпределени, 
както следва: яслена група – 18 деца; първа група – 26 деца; втора група – 29 деца; ІІІ 
подготвителна група - 18 деца; четвърта подготвителна група – 17 деца; 

 ДГ “Знаме на мира” - обхваща 110 деца от яслена възраст до 6–7 години, 
разпределени, както следва: яслена група – 18 деца; първа група – 28 деца; втора група – 
19 деца; ІІІ подготвителна група - 22 деца; четвърта подготвителна група – 23 деца. 

На територията на общината функционират филиали на 2 частни езикови 
училища -"Европа" и "Дъга".  

ЦПЛР-ОДК – Белене: образователна институция на местна издръжка. 
  

Таблица №2: Учебни заведения 
Показатели 2013/2014 2014/2015  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Учебни институции 

Общо 3 3 3 3 3 3 3 
Общообразователни 
училища 

2 2 2 2 2 2 2 

Професионални гимназии 1 1 1 1 1 1 1 
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Преподаватели по видове учебни институции 
Общо 72,5 73 72,5 70 68 69 69 
Общообразователни 
училища 

64,5 64 63.5 62 60 60 60 

Професионални гимназии 
и училища след VІ, VІІ и VІІІ 
клас 

8 9 9 8 8 9 9 

Учащи                                                                                            
По степени на Международната класификация на образованието (ISCED’97) 

Общо 867 786 752 612 566 540 540 
Начално образование  
(I - IV клас‚ ISCED - 1) – 
общо 

291 277 260 217 217 192 192 

Общообразователни 
училища 

291 277 260 217 217 192 192 

Прогимназиално 
образование  
(V - VIII клас‚ ISCED - 2А) – 
общо 

246 223 220 197 197 166 166 

Общообразователни 
училища 

246 223 220 197 197 166 166 

Средно образование  
(IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С) 
– общо 

330 286 272 198 152 182 182 

Общообразователни 
училища 

104 100 97 107 87 124 124 

Професионални гимназии 
(ІІІ степен професионална 
квалификация) 

197 186 175 91 65 58 58 

Професионални гимназии 
и училища (ІІ степен 
професионална 
квалификация) 

29 0 0 0 0 0 0 

По видове учебни институции   
Общо 867 786 752 612 566 538 538 
Общообразователни 
училища 

641 600 577 521            501 480 480 

Професионални гимназии 
(ІІІ степен професионална 
квалификация) 

197 186 175 91 65 58 58 

Професионални гимназии 
и професионални училища 
(ІІ степен професионална 
квалификация) 

29 0 0 0 0 0 0 

Източник: отдел „Образование“ към Община Белене 
 

 
Таблица №3: Детски градини 

Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Детски градини – общо 4 3 3 2 2 2 2 
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(ДГ) 
Места 352 352 332 270 240 240 240 
Непедагогически персонал 35 35 31 24 21 21 21 

Деца  265 309 274 237 237 216 220 
в т.ч. момичета 121 - 130 120 85 94 98 

Източник: отдел „Образование“ към Община Белене 

 
Стремежът на общинското и училищните ръководства е насочен към създаването 

на добри условия за обучение и възпитание на подрастващите в общината. Местната 
политика в сферата на образованието е свързана и с непрекъснато подобряване и 
повишаване качеството на средата, в която се осъществява учебният процес. Извършват се 
текущи ремонти на сградния фонд. На СУ „Д. Дебелянов“ е извършен ремонт, включващ 
прилагане на мерки за енергийна ефективност. Необходими са ремонти на ОУ „В. Левски“ 
и детските градини, прилагане на допълнителни мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на достъпна среда за деца с увреждания. След реорганизацията на 
общинската образователна мрежа и закриването на училищата в селата, е осигурен 
специализиран превоз на учениците до училищата в градския център. Направени са заявки 
до МОН за предоставяне на собствени автобуси за осъществяване на равен достъп до 
образование на всички деца от община Белене. 

 
 
 
Слабостите в развитието на общинската образователна система се 

дължат на това, че: 
• Непрекъснато намаляват децата, постъпващи в І-ви клас. Ако тенденцията 

не бъде спряна, това може да доведе до нова промяна в структурата на училищната мрежа 
и редуциране броя на заетите в сферата на образованието. 

• Материално-техническата база на настоящия етап не отговаря в пълна 
степен на изискванията на съвременните образователни потребности. С непрекъснатото 
напредване на технологиите е необходимо да се търсят нови възможности за 
модернизиране и подобряване на досега съществуващото оборудване и материална база. 

 
 
5. Култура и спорт 

 
 Култура:  
Ефективно функциониращ център на културния живот в общината са читалищата 

в общинския център и във всяко от петте кметства. Най-голямото сред тях е Народно 
читалище “Христо Ботев-1892” - гр. Белене, което допринася в най-голяма степен за 
запазване на самобитния фолклор и традиции на местното население. Местните обичаи, 
песни и легенди се интерпретират от танцови състави, фолклорни групи към читалището и 
множество индивидуални изпълнители, носители на призови места и награди от 
национални и международни фестивали и събори.  

Към НЧ “Христо Ботев–1892” и към читалището в с. Деков са уредени музейни 
сбирки. Театрална група „Бел – Арт” е носител на национални и регионални награди. 

Традиционни занаяти и форми на поминък са плетене на мебели от камъш, 
кошничарство, бъчварство, ковачество, даракчийство, плетене на рибарски мрежи, 
пчеларство, лов, риболов и др., някои от които вече не се практикуват. Фестивалът, 
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посветен на Деня на р. Дунав и рибата и посрещането на July morning привличат не само 
участници, а и много туристи. 

 
 Спорт: 
Спортен комплекс “Гигант” е единственото комплексно спортно съоръжение на 

територията на община Белене. На него се провеждат както официалните спортни прояви 
на представителните отбори на гр. Белене, така и спортни мероприятия на училищата в 
града. Базата се ползва и от много граждани за спорт и отдих през свободното време. 
Стадионът е ограден от всички страни от сектори за зрителите. След одобряване на проект 
за ремонт и реконструкция на стадиона, през 2015 година е извършено ново строителство 
на съществуващата сграда, като с нея са разширени трибуните за зрителите, оформени са 
покрити места на пистите за резервните играчи и треньорския екип, както и цялостна 
козирка на трибуните за зрители в областта на сградата на съществуващия стадион. 
Сградата е с обществено-обслужващо предназначение и е предвидена за едновременно 
ползване от 100 състезатели и 225 допълнителни места за зрители на трибуните. 
Съблекалните към стадиона и хандбалното игрище са ремонтирани по проекти по ПРСР, 
мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Откритият 
плувен басейн е в много лошо състояние и не функционира. Съществува възможност за 
отдаването му на концесия. 

По проект на Община Белене беше ремонтирана залата за борба. Залата е с площ 
278,12 кв.м и включва основна зала, тренировъчна фитнес-зала, треньорска стая, 
предверие, съблекалня за 30 спортисти, тоалетна и баня с четири душ-кабини. Оборудвана 
е с нови дюшеци, дъмбели, чучела, гири и други уреди. В нея се обучават над 50 деца от 
детската градина до 12 клас. 

В селата съществуващите спортни терени са напълно изоставени и се използват 
предимно за паша на домашни животни. 

С изключение на СУ “Димчо Дебелянов” в училищата на територията на 
общината все още не са достатъчни изградените спортни площадки и закрити салони, 
което затруднява провеждането на учебните занятия по физкултура. През 2021 г. предстои 
стартирането на строително-монтажните работи по изграждане на многофункционално 
спортно игрище в СУ „Димчо Дебелянов“. В ОУ ”Васил Левски” има само салон за 
начален курс. 

 
6.Туризъм 

 
През 2020 г. Община Белене продължи да действа върху развитието на туризма. 
Внушителната ширина, красиви брегове и бавно протичане на р. Дунав при 

Белене, дават възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен 
туризъм. Наличието на Природен парк „Персина”, множество резервати, защитени зони и 
местности, исторически  (Антична митница „Димум“) и религиозни обекти (Светилище 
на Блажения Евгений Босилков) също допринасят за развитие на природно-
познавалителния, научно-изследователския, фото-, еко-, културния и други видове 
туризъм в ареала. Положено е началото на вело-туризъм чрез реализацията на 
веломаршрути по проект LENA - Местна икономика и опазване на природата в Дунавския 
регион в рамките на Дунавската транснационална програма 2014 - 2020. 

Чрез различни кампании продължи популяризирането на обектите и 
забележителностите на територията на община Белене: ПП „Персина“, Античната 
митница „Димум“, Втори обект на остров „Персин“.  

Наблюдава се увеличение на туристическия поток в сравнение с 2019 г. 
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Превърналият се вече в традиционен „Фестивал на река Дунав и рибата“ привлече 
над 1000 туристи в града, които заедно с участниците се превърнаха в част от голямото 
Дунавско семейство. 

През 2020 г. се наблюдава подобряване на условията за настаняване 
(хотелиерство) и хранене (ресторантьорство).  

 
 

7. Здравеопазване 
 

На територията на община Белене функционира МЦ „Бел Медик” ЕООД, 
гр.Белене, като търговско дружество със 100% общинско участие, с основен предмет на 
дейност – специализираната извън болнична медицинска помощ. Обособените 
самостоятелни структури в заведението са: пробовземачна към клинична лаборатория, 
структура за клинични проучвания към ЗЛХМ, образна диагностика, ортопедия и 
травматология, офталмологичен, неврологичен, педиатричен, физиотерапевтичен, УНГ, 
акушеро-гинекологичен, хирургичен, кардиологичен, психиатричен, ендокринологичен  
кабинет.  

Първичната извън болнична медицинска помощ се осъществява от 
амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ. 

За 2020 г. населението на общината се обслужва от 6 на брой общо 
практикуващи лекари /ОПЛ/, 3 индивидуални практики и 1 групова по дентална 
медицина. Основно незаети са практиките в селата. Това е предпоставка за 
ненавременно оказване на дентална помощ и създава неравнопоставеност и 
затруднен достъп. ОПЛ обслужват и здравните служби в населените места на 
общината. 

Община Белене разполага с ФСМП към центъра в Плевен за спешна помощ, 
който е разположен в сградата на МЦ „Бел Медик“ЕООД, гр.Белене. 

На територията на Община Белене функционира и заведение за болнична 
медицинска помощ – „МБАЛ-Белене” ЕООД, гр.Белене с пет стационарни отделения: 
вътрешно, педиатрично, неврологично, физиотерапевтично и психиатрично,  както и с 
кабинет образна диагностика и клинична лаборатория. 

 
Таблица № 4: Лечебни и здравни заведения и тяхната обезпеченост 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения 
– общо 

1 1 1 1 1 1 1 

Легла 58 58 58 58 58 58 58 
Многопрофилни 
болници 

1 1 1 1 1 1 1 

Легла 58 58 58 58 58 58 58 
Лечебни заведения 
за извънболнична 
помощ – общо 

1 1 1 1 1 1 1 

Медицински 
центрове 

1 1 1 1 1 1 1 

Източник: МЦ „Бел Медик” ЕООД и „МБАЛ-Белене” ЕООД 
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През 2020 г. жителите на Община Белене се обслужват от четири аптеки, от които една 
е общинско дружество: „Здраве“ ЕООД, гр.Белене. Три от тях имат сключени договори с 
РЗОК-Плевен за доставка на лекарствени средства по рецептурни книжки. 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 
 

Община Белене е част от област Плевен, която попада в обхвата на 
Северозападния район на планиране – най-бедният регион в Европейския съюз. 

Предпоставките за развитието на отраслите в местната икономика са свързани с 
наличието на техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, 
подходящи природно-климатични условия и предприемчивост.  

Основни структуроопределящи отрасли в община Белене – по показателя 
средносписъчен брой на персонала – са преработващата промишленост и търговията. На 
трето и четвърто място по значимост се нареждат съответно секторите на държавното 
управление и образованието.  

Към 2020 г. на територията на община Белене са регистрирани 260 предприятия 
(като броят има намалява през следващите години), от които 235 попадат в категорията на 
микропредприятията с до 9 души зает персонал.  

Икономическият облик на община Белене се определя от състоянието на 
отраслите „Селско стопанство”, „Промишленост”, „Строителство” и „Транспорт”. Водещ 
отрасъл е селското стопанство. Земеделски кооперации и частни земеделски сдружения 
развиват своята дейност във всички населени места. Специализирани са в производства, 
изискващи висока степен на механизация. Промишлеността е представена главно от 
машиностроене, текстилно, трикотажно и шивашко производство. 

От значение за местната икономика са позиционираните предприятия със 
специално предназначение: 
               - „ЗАТВОРА – гр. БЕЛЕНЕ” - разположен е на площ от 33 600 м2. В него се 
обработват над 18 000 дка земеделска земя. 

         - Военно формирование  28880. 
 
 

1. Промишленост 
 
Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита.  

Промишлените производства се представляват от предприятия в следните сфери:  
• Съхраняване на доставеното оборудване на площадката на “АЕЦ – Белене” - 

НЕК ЕАД - София.  
• Строително-монтажни работи и строителни изделия се осъществяват от 

„ЕСМ-Инженеринг" АД.  
• В сферата на металообработването се е специализирало „Енеркемикал” 

ЕООД. Фирмата произвежда и рециклира машини, изработва нестандартно оборудване и 
метални конструкции. Неговата продукция намира приложение в редица значими отрасли 
от икономиката като: машиностроене, енергетика, химическа промишленост, 
строителство и др. Фирмата изработва  конструкции и изделия по разнообразни поръчки 
на клиента. 

• Обработка на черни и неръждаеми метали/плътна стомана, ламарина, шина, 
П-профил, Дв.Т-профил, спирателна арматура, тръби (шевни и без шевни), IPN, UPN, IPE, 
HE-A, HE-B, HE-M, метални конструкции и изделия и търговия с тях осъществява фирма 
„Майкромет” ООД.  
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• Колбаси се произвеждат от СД “МИКРОАРТ - 7”. 
• Мебели от масивно дърво се изработват от ЕТ “ПТБ - ДАНИЕЛА ДЕНЕВА”. 

Производството им е предназначено за страната и за износ. Разполагат със собствена база 
и в Украйна. 

 
 

2. Обществени услуги 
Търговията и търговската мрежа в община Белене са развити добре, като секторът 

е на второ място по значимост. Към момента функционират около 123 фирми, в които са 
заети средно 380 души. На територията на община Белене функционират и над 200 
еднолични фирми, предимно в сферата на търговията и услугите. Този сектор е 
сравнително добре развит, с оглед неговата разнообразност и възможности за започване 
на дейност с незначителен капитал. В бранша се включва и занаятчийството, което може 
да се окаже добра алтернатива за не малка част от населението.  

Услугите от административен характер основно се предоставят от Общинска 
администрация – Белене. Изграден е и функционира Общински център за услуги и 
информация на гражданите, което дава възможност за регулярност, бързина и 
оптимизираност на обслужването на гражданите и бизнеса. Към момента не се 
предоставят административни услуги по електронен път, което може да бъде преодоляно 
чрез привлечени инвестиции по ОП „Добро управление”. 

Правни услуги в Белене се оказват от 2 адвокатски кантори и 2 нотариуса. 
Развитието на счетоводните и финансовите услуги в момента задоволява местната 

необходимост. 
Същото е състоянието с ветеринарните услуги и услугите по растителна защита, 

които също задоволяват местните потребности. 
Различните видове консултации и обучения се извършват главно от Бюрото по 

труда и Народно читалище „Христо Ботев-1892”. Читалището е член на Асоциация 
„Съвременни читалища” и е лицензирано за предоставяне на специализирани обучения, 
които се извършват в рамките на конкретни проекти и с различни бенефициенти. 

Община Белене разполага с утвърдена областна и републиканска транспортна 
схема, чрез които до голяма степен се покриват нуждите от обществен транспорт на 
населението. Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, 
спечелили конкурсите за отделните линии, е в голяма част морално и физически остаряла 
и не отговарят на съвременните изисквания за транспортно обслужване.  

Тенденцията, която се наблюдава в общината, е намаляване на пътникопотока в 
обществения транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки, 
свързани с модернизация и реконструкция на общинската пътна мрежа, подобряване 
материалната база на превозвачите, гъвкавост на транспортните схеми, подобряване 
състоянието на общинската автогара и др. 

Финансови услуги се предоставят от позиционираните на територията на град 
Белене 3 банкови клона - Банка ДСК, Първа инвестиционна банка и Централна 
Кооперативна Банка АД. 

 

 

3. Селско и горско стопанство: 
Селското стопанство има водещо място в икономиката на община Белене. 

Използваната земеделска площ е 115 851.7 дка. Средният размер на използваната 
земеделска площ за ареала е 235.5 дка.  

Страница 16 от 41 



 Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на  
Общински план за развитие 2014-2020 

 
 

Балансът на земеделските земи на община Белене има следната характеристика: 
от общо 213 308 дка селскостопански фонд 157 347 дка ниви, 1 091 дка ливади, 24 981 дка 
мери и пасища, и 8 476 трайни насаждения. 89.96% от земеделските земи са обработваеми 
площи. 34 599 дка е горският фонд на ареала.  

 
Белене е една от общините с излаз на р. Дунав, което играе огромна роля за 

развитието на риболова. Друг съществен фактор е наличието на водоеми, които също са 
предпоставка за развитие на отрасъла. Към 31.12.2020 г. в ареала функционира 1 рибно 
стопанство. 
 

-Растениевъдство: 
Развитието на растениевъдството в община Белене се води от наличието на добър 

пазар на земеделската продукция, качествените поземлени ресурси и субсидираност на 
земеделското производство. 

Водещо място в сектора има традиционното отглеждане на зърнени култури – 
пшеница, царевица, овес и ечемик –  допълвани с технически и маслодайни. Пазарните 
отношения в сектора също оказват стимулиращо въздействие за развитието на този 
подотрасъл.  

В ограничен дял са трайните насаждения и зеленчукопроизводството, обикновено 
за задоволяване потребностите на домакинствата. Отглеждат се главно пипер, домати, 
картофи, фасул и др.  

 
 
- Животновъдство:  
Животновъдството в община Белене запазва нивото на предходните години от 

групите селскостопански животни, така и в произведената животновъдна продукция. 
(Таблица №5). В община Белене преобладават дребните животновъдни полупазарни 
стопанства.  
 

Таблица №5: Животновъдни обекти и видове животни, отглеждани в община Белене 
Година 
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2014 44 1044 124 2647 241 809 81 86 42670 84 3368 1 

2015 39 1100 89 3020 110 510 37 46 19500 110 4500 1 

2016 53 1257 220 3471 105 776 81 87 85427 260 8188 2 

2017 33 1253 220 3721 105 660 81 90 85427 260 8188 2 

2018 32 1229 106 3431 223 628 34 44 81000 67 5947 1 

2019 32 1254 106 3258 150 321 17 31 80000 69 6100 1 

2020 32 1154 106 3158 100 220 15 28 75000 69 6100 1 

Източник: НСИ и Районна ветеринарна служба 

- Горско стопанство:  
Горското стопанство в община Белене е с подчинено значение в първичния 

сектор. Причината за това е в по-слабата представителност на горския фонд (14.05 % от 
територията на общината).  

Горският фонд в ареала се стопанисва ДГС Никопол. Хидроложките условия в 
района на стопанството са до голяма степен благоприятни за развитието на горско-
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дървесна растителност, предимно за тополите и върбите, както и лонгозен тип 
насаждения. 

 
Препоръки: 

 Подобряване материалната база в образованието, здравеопазването и 
читалищата чрез използване на инструментите на европейските фондове 
за финансиране; 

 Създаване на нови работни места чрез растеж и привличане на 
инвестиции; 

 Повишаване квалификацията и личната конкурентноспособност на 
човешките ресурси; 

 Реконструкция и поддръжка на културно-исторически паметници и 
обекти; 

 Провеждане на местна политика за насърчаване на инвестициите и ПЧП; 
 Инвестиции в туризма; 
 Развитие на екологично земеделие; 
 Синхронизиране на образователните програми с нуждите на местния 

бизнес; 
 Използване площадката на „АЕЦ-Белене”. 
 По-широко използване на възможностите на европейските фондове за 

подобряване на конкурентоспособността на икономиката чрез иновации и 
подобряване на предприемачеството; 

 Привличане на инвестиции за развитие на МСП и внедряване на екологични 
нови производства; 

 Въвеждане на нови технологии в селското стопанство и промишлеността; 
 Разширяване на културния календар на създадените институции в 

общината; 
 Инвестиции в създаването на силни браншови структури. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ 

 
1.Пътна инфраструктура 

 
Пътната мрежа в Община Белене е представена от републикански, общински и 

ведомствени  пътища.  
Транспортната мрежа на общината има локално значение. Транспортно-

експлоатационните им качества и пропускателна способност са подобрени, което се 
отразява положително върху движението и транспортната достъпност до селищата. 
Съществен проблем е поддържането на пътищата, тъй като с приемането на Закона за 
пътищата четвъртокласната пътна мрежа стана общинска собственост, а оттам и грижите 
за поддръжката и експлоатацията й.  

Общата дължина на общинските пътища е 44 км, а на улиците в населените места 
е 104 км. 

През 2020 г. приключи изпълнението на проект за реконструкция и 
рехабилитация на следните общински пътища: Общински път PVN 1005/ІІІ-5202-Белене-
АЕЦ/ и Общински път PVN2002 /ІІ-52, Деков, Бяла вода/- Кулина вода, включващ 
дейности по извършване на основен ремонт  на съоръженията по съответните отсечки – 
мостове, канавки, отводнителни съоръжения и др. Обслужването на съгласуваната и 
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утвърдена транспортна схема на община Белене се осъществява от автобусни превозвачи, 
избрани след съответните процедури. Осигурен е редовен транспорт до общинския и 
областния център. 

 
 

            2.Автобусен транспорт 
 

Автобусни линии обслужващи населените места на територията на Община 
Белене, дават възможност на гражданите на населените места да пътуват до други градове 
- София, Плевен, Свищов, Левски и други. 

Маршрутните разписания включват обществен превоз на населението по следните 
направления: 

• Белене - София - обслужва населението на селата Татари и Петокладенци в  
посока към град София и на населението на Бяла вода и Кулина вода в обратна посока;  

• Белене - Плевен - обслужват населението на селата Бяла вода и Кулина вода  
в посока към град Плевен и на населението на Бяла вода, Кулина вода, Татари и 
Петокладенци в обратна посока;  
              Автобусите по направление Белене - Плевен, правят връзка в град Плевен с 
автобуси за София, както и за Областни, Общински центрове и по малки населени места;  

• Белене - Свищов - автобусите по това направление, правят връзка в град 
Свищов с автобуси за Областни, Общински центрове и по малки населени места;  

• Белене - Левски - обслужва населението на селата Татари и Петокладенци. 
 
 
 

3.Железопътен транспорт 
 

До гр. Белене има изградена железопътна мрежа. Превозът по отсечката Ореш – 
Белене е спрян поради нерентабилност през 2000 г.  

 
 
4.Воден транспорт 
  
Град Белене не се развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е 

разположен на широк (от 250 до 500 метра) дунавски ръкав, който е сравнително плитък, с 
непостоянна дълбочина и е неподходящ за промишлено корабоплаване. 

 
 
5.Комуникационна  инфраструктура и информационно 
обслужване 
 
В община Белене има изградени телекомуникационни проводи, които покриват 

90% от територията на общината. Стремежът е да се обхване и останалата част. 
„Български пощи“ ЕАД извършва вътрешни и международни пощенски услуги, включени 
в универсална пощенска услуга (УПУ) и неуниверсални пощенски услуги (НУПУ). В 
община Белене има офиси на две куриерски фирми – Спиди и Еконт. Има покритие с 
качествен сигнал на националните телевизионни канали, както и изградена система за 
кабелна телевизия. Съществува достъп до модерни комуникации – Интернет и добро 
покритие на мобилни оператори (с малки изключения в селата).  
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6.Електроснабдяване 

 
Основен източник на електроенергия е общата електроенергийна система на 

страната посредством подстанция, разположена в гр.Белене. Гъстотата на 
разпределителната мрежа е над средната норма за страната, т.е. добре развита и осигурява 
захранването на всички населени места.  

Уличното осветление в цялата община Белене е реализирано през 2011г. с 
енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане. На места при рехабилитиране на 
улични участъци има монтирани съвременни светодиодни осветителни тела LED 40W. 

Енергийната система на община Белене се характеризира с добре изградена 
мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия 
на производството и битовите потребители. 

 
 
7.Водоснабдяване и канализация 
 

Територията на населените места в община Белене е 100% водоснабдена. 
Изградената водоснабдителна мрежа особено в селата е остаряла и в голям процент се 
нуждае от подмяна.  

През 2015г. приключи изпълнението на проект: „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна мрежа на гр.Белене”, по който беше изградена канализационна 
мрежа от 21 479 м и водопроводна мрежа от 19 747 м. В проекта бяха обхваната повече 
от 50 улици в гр. Белене, по които бе подменен амортизиран водопровод и изградена 
канализация. Също така бе изградена ПСОВ-Белене. През същата година е завършен 
обект „Изграждане на канализация на гр.Белене – II етап за ул.“Митническа“ от ОК 493 
до ОК 488, ул. „Филип Спаниславов“ от ОК 488 до ОК 499, ул. „Шипка“ от ОК 496 през 
ОК 499 до ОК 556 и част на ул.“Опълченска“ от ОК 494 до ОК 500“, с дължина 957,00 
м., финансиран от ПУДООС. 

През 2020 г. започна изпълнението на проект ”Изграждане на канализация и 
подмяна на водопровод по ул. „Лозенец”, ул. „Пенчо Славейков” и ул. „Сергей 
Румянцев” в гр. Белене” по ПУДООС с дължина на водопровода- 1560 м. и на канала -
1630 м. 

 
8.Управление на битовите отпадъци 

            
  На територията на общината се формират различни по характер и вид отпадъци. 

Видът и генерираните количества зависят от няколко фактора, като разположение на 
населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, брой на населението в тях, 
дейността на населението като източник на образуването, икономическото положение, 
промишленост, благосъстояние и др. 

 
Битови Отпадъци 
 
Населението на община Белене е обхванато на 100% от услугата сметосъбиране, 

като във всички населени места от общината е въведено организирано сметосъбиране. 
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Събирането, извозването и депонирането на отпадъци в община Белене се 
извършва от специализирано звено „Екология, озеленяване и чистота” към общинската 
администрация. Генерираните битови отпадъци от всички населени места в общината се 
депонират на регионално депо, намиращо се в с. Санадиново, община Никопол.  

През  м. април 2020 г. в гр.Белене се проведе кампания „Събирай разделно, живей 
на чисто”. Кампанията имаше за цел да стимулира гражданите да събират разделно 
биоразградимите отпадъци от домакинствата си. Първите граждани получиха безплатен 
компост, който използваха в градинарството и цветарството. Тази кампания имаше и 
допълнителна цел - да стимулира гражданите да си заплатят „Такса битови отпадъци“ в 
срок.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Кметът на Общината отговаря за 
разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя 
местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на 
отпадъци и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.  

Съгласно Договор №44 между Община Белене и „Булекопак” АД е организирана 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като броя на съдовете за събиране 
на отпадъците  се запазва. 

През 2020 г. стартира изпълнението на проект „Не изхвърляй – компостирай“ по 
ОПОС. Основните дейности включват предоставяне на компостери за домашно 
компостиране на гражданите, декларирали желание за това; поставяне на компостери на 
обществени места; закупуване на дробилки и ротационни сита, провеждане на 
информационни  кампании и обучения за компостиране. 

 
 
 
 
 

Препоръки:  
 Подобряване на базисната инфраструктура чрез участие в инвестиционни 

проекти, финансирани от националните оперативни програми и 
европейските програми за транс-гранично и международно 
сътрудничество; 

 Създаване на икономически климат и регионална конкурентоспособност на 
основата на устойчива и екологична инфраструктура.  

 
 

ІІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ 
И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, 
предвидени в ОПР за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Следвана е 
структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки. 

В таблицата по-долу са представени количествените измерения на поставените 
цели и тяхната реализация в периода до 31.12.2020 г. 

В обхвата на анализа са включени данни от цялата общинска администрация – 
Белене, образователните и социални структури в общината, ДБТ Никопол – филиал 
Белене, Районна ветеринарна служба, както и представители на частния сектор. 
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1. Индикаторна матрица за наблюдение и оценка на ОПР  
 

Приоритет, специфична цел Индикатор Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Изпълнено 
към 31.12. 

 2020 г. 

Стратегическа цел 1: Подобряване на условията на живот и развитие на техническата инфраструктура и комуналните услуги 

Приоритет 1: Подобряване на техническата инфраструктура 

Специфична цел 1.1. Транспортната 
инфраструктура на територията на 
общината 

Изградени и рехабилитирани съоръжения   
на транспортната инфраструктура 

 
Брой/ км.  

Община Белене 
Областна 

администрация – 
Плевен  

МРР 

2020 0 18 км 0 

Специфична цел 1.2. Изграждане, 
рехабилитация и поддръжка на ВиК 
инфраструктурата на общината 

Обща дължина на изградени/ 
реконструирани/подобрени ВиК 
тръбопроводи  
Дял от населението с осигурен достъп до ВиК 
съоръженията 

Км 
/инфраструктура  
 
%  

Община Белене 
Областна 

администрация – 
Плевен 

НСИ 

2020 

 
0 
 

70 
 

 
28 

 
90 

 

вода 1560м 
канал 1630м 

Специфична цел 1.3. Подобряване 
енергийните системи и съоръжения 

Изградени и рехабилитирани 
електропреносни мрежи и съоръжения 

Населението с осигурен достъп до 
газопреносната мрежа 

Изградени съоръжения и мрежи на 
газопреносната мрежа 

Поставени енергоефективни осветителни 
тела 

Км 

 

% 

  Км 

 

Бр. 

Община Белене 
Областна 

администрация – 
Плевен 

МРР 
Газификационен и 
електро оператор 
Община Белене 

2020 

0 

 

0 

0 

 

0 

5 км 

 

20% 

30 

 

1300 

 
0 
 
 

0 
0 
 
 

8 
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Специфична цел 1.4. Благоустрояване 
на средата в населените места на 
община Белене 

Население с осигурен достъп до спортна и 
рекреационна инфраструктура 

Спортни и рекреационни обекти обновени  
Подобрени общински сгради 

Обновени/ изградени комуникационни 
съоръжения и инфраструктура 

% 

 

Бр. 

 

км 

 
Община Белене 

Областна 
администрация – 

Плевен 
МРР 

МОСВ 

2020 

30 
 

0 
 

0 

60 
 

5  
 

10 

 
86% 

 
0 
 

0 

Специфична цел 1.5. Опазване на 
околната среда 
 

Площ на рекултивираните терени 

Площ почистени терени 

Изградени съоръжения за преработка и 
сепариране на отпадъци  

Изградени съоръжения за оползотворяване 
на отпадъци от земеделските стопанства 

Хектари  

Хектари 

Брой  

 

Брой  

Община Белене 
НСИ 

УО на ПРСР 
 

2020 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
2 
 

50 
 

1 
 

10 
 

 
0,7 

 
30 

 
0 

 
0 
 

Специфична цел 1.6. Изготвяне на 
техническа документация, програми и 
проекти за осъществяване 
инициативите, дейностите и мерките, 
заложени в общинския план за 
развитие 

Инвестиционни проекти на съоръженията, 
обект на интервенция по стратегическа цел 1 

Планове и програми в изпълнение на 
задълженията на община Белене, 
произтичащи от различни нормативни 
актове 

Междинна и последваща оценка на 
общинските планове и програми 

Бр. 

 

Бр. 

 

 

Бр. 

Община Белене 
Областна 

администрация – 
Плевен 

 

2020 

0 
 
 

2 
 
 

0 

10 
 
 

10 
 
 

2 
 

 
8 
 
 

1 
 

    
      1 

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги 

Специфична цел 2.1. Модерна база за 
съвременни образователни и културни 
услуги на населението 

Обновени обекти 

Подобрени услуги 

Подобрен достъп  

 

Бр. 

Бр. 

% 

Община Белене 

НСИ 

МОН 

МК 

2020 

0 

0 

0 

 

7 

15 

20 

 

0 

0 

0 

Специфична цел 2.2.  Осигуряване на 
здравната и социалната 

Ремонтирани  и реконструирани сгради и 
помещения (кухненски блок на ДСП) 

Бр. 
 

Община Белене  
МЗ 

2020 0 
 

8 
 

0 
 

Страница 23 от 41 



 Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на  
Общински план за развитие 2014 - 2020 

 
 

инфраструктура, съответстващина 
съвременните стандарти. 

Подобрени услуги за населението 
 
 
Населението с подобрени социални и 
здравни услуги в населеното място  
 
Дял от уязвимите социални групи с достъп до 
социални услуги в общността 

% 
 
 
% 
 
 
% 
 

РДСП 
НСИ 

МТСП 

0 
 
 

0 
 
 

0 

10 
 
 

40 
 
 

50 
 

12 
 
 

85 
 
 

8.37 

Приоритет 3:  Сигурна жизнена среда  

Специфична цел 3.1. Ограничаване на 
рисковете и последствията от  
природните условия. 

Дял от населението ползващо се от защита 
при природни бедствия, пожари и превенция 
на риска 
 
Новосъздадени и рехабилитирани горски 
площи  
 
Съоръжения за ограничаване на рисковете 

% 
 

Хектари  
 
 

Брой  

Община Белене 
МВР 

МОСВ 
НСИ 
ПРСР 

2020 

0 

0 

0 

 

100 

10 

5 

 

 
 

100 

0 

0 

Специфична цел 3.2. Осигуряване на 
обществената сигурност и ред  

Монтирани камери 
Подкрепени органи и институции 

Бр. 
Бр. 

Община Белене 
 

2020 
3 

0 

18 

5 

 

6 

1 

 

Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж, чрез развитие на предприемачеството, човешките ресурси и привличане на инвеститори 

Приоритет 1: Създаване на условия за икономически растеж 

Специфична цел 1.1: Създаване на 
модерна инфраструктура за развитие 
на бизнеса на територията на община 
Белене 

Бизнес единици ползватели на изградената 
инфраструктура 

Изградени  обекти за развитие на бизнес 

 Единица 

Бр. 

НСИ 
Браншови 

организации на 
регионално ниво 
Община Белене 

2020 
0 

0 

>50 

4 

 

>100 

0 
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Специфична цел 1.2: Подкрепа за 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на предприятията и 
стимулиране използването на енергия 
от ВЕИ 

Подкрепени предприятия и земеделски 
стопанства 

Брой  

 

НСИ 
Браншови 

организации на 
регионално ниво 
Община Белене 

2020 0 10 

 

 
0 

Специфична цел1.3: Подкрепа за 
насърчаване на инвестиции за 
осигуряване на по-качествена работна 
ръка, силни браншови структури, 
клъстери и достъп до информация  

Подкрепени предприятия и земеделски 
стопанства 

Мерки за насърчаване 

Бр. 

Бр. 

НСИ 
Браншови 

организации на 
регионално ниво 

НАП 
Община Белене 

2020 
0 

0 

       10 

5 

 
 

0 
 

0 

Приоритет 2: Конкурентно и модерно селско стопанство в община Белене 

Специфична цел 2.1.: Подкрепа за 
създаване на модерна технологична и 
производствена база 

Бизнес единици ползватели  Бр. 

Община Белене, 
частни 

инвеститори, 
Напоителни 

системи 

2020 0 10 

 

2 

Специфична цел 2.2  Подобряване 
качествата на човешкия ресурс в 
селското стопанство на община Белене  
 

Лица, които са се реализирали на пазара на 
труда в общината 

Организирани обучения 

Бр.участници 

Бр. 

Бр. 

 
Бр. 

ДБТ 
 

Община Белене  
 

2020 

0 

 

0 

0 

20 

 

5 

40 

16 

 

0 

0 

Приоритет 3: Развитие на туризъм в община Белене 

Специфична цел 3.1: Подкрепа за 
създаване на модерна туристическа 
инфраструктура и популяризиране на 
възможностите за туризъм в община 
Белене 

Обекти и съоръжения 

Увеличен туристически поток 

Бр. 

% 
Община Белене 

 
2020 

0 

0 

5 

25 

 

1 

45 

Стратегическа цел 3: Съхраняване и развитие на местната общност чрез инвестиции и подкрепа на пазара на труда,качествени образователни, здравни и социални услуги 

Приоритет 1:Осигуряване на възможности и достъп до обучение и квалификация за започване на работа и /или запазване на работното място 
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Специфична цел 2.1. Осигуряване на 
качествени образователни услуги в 
община Белене 

Обхванати в извънкласни дейности 

Проведени инициативи и мероприятия 

Обхванати ученици в образованието 

Използване на иновативни похвати 

 

Бр. 
 

Бр. 
 

% 
 

Бр. 

МОН, АСП и МФВС 
Община Белене  

ИСУН 
2020 

50 

0 

0 

0 

70 

14 

100 

7 

540 

20 

100 

1 

Специфична цел 2.2. Ефективни 
социални услуги за уязвимите групи в 
община Белене 

Ползватели на социални услуги 

Подобрени услуги 

Иновативни услуги 

Бр. 

Бр. 

Бр. 

МОН, АСП  
Община Белене  

ИСУН 
2020 

0 

0 

0 

>500 

5 

15 

 
 

   837     
 

10 
 

1                                                                                            

Специфична цел 2.3. Подобряване на 
здравните услуги в община Белене 
 

Подобрени здравни услуги 

Инвестиции в  инфраструктура и оборудване 

Привлечени млади специалисти 

Кампании за превенция 

Бр. 
 
% 
 
Бр. 
 
бр 

МЗ  
Община Белене  

ИСУН 
2020 

0 

0 

0 

0 

10 

20 

3 

5 

3 

1 

0 

7 

Специфична цел 1.3. Осигуряване на 
възможности за квалификация и 
преквалификация на предоставящите 
образователни, социални и здравни 
услуги в община Белене 

Лица с осигурена възможност Бр.  

АЗ, МОН и 
обучаващи 

организации 
Община Белене  

 

2020 0 80 

 

28 

Стратегическа цел 4: Ефективно местно самоуправление и партньорства 

Приоритет 1: Добро управление 
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Специфична цел 1.2. Достъпно и 
ориентирано към гражданите 
управление. 
 

Въведени  Е-услуги 

Граждани участвали в процеса на 
управление 

Съкратено време за предоставяне на 
услугите 

Бр. 

% 

% 

Община Белене 2020 0 

0 

0 

10 

18 

28 

 

0 

0 

8 

 

Специфична цел 1.2: Компетентна 
администрация 

Обучени общински служители 

Проведени обучения 

% 

Бр. 

 2020 5 

2 

100 

15 

30 

3 

Приоритет 2: Развитие на ефективни партньорства 

Специфична цел 2.1: Реализация на 
ключови регионални проекти и 
сътрудничества в подкрепа 
устойчивото развитие на община 
Белене 
 

 

Реализирани проекти 

 

Изградени сътрудничества 

 

Бр. 

 

Бр. 

  

2020 

 

0 

 

0 

7 

 

5 

 

4 

 

7 

Специфична цел 2.2: Обединяване 
усилията на местните заинтересовани 
страни за постигане устойчиво местно 
развитие 

Реализирани проекти 

 

Изградени партньорства 

Бр. 

 

Бр. 

  

2020 

0 

 

0 

5 

 

102 

 

0 

 

0 
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2. Преглед на реализираните през 2020 г. и изпълняваните към момента проекти 

 
 

Преглед на реализираните от община Белене проекти през 2020 година. 
№ Програма Пълно 

наименование 
на 

Приоритетна
та 

ос/Мярката/С
хемата 

Период 
за 

изпълн
ение 

Пълно 
наименование 

на проекта 

 
 

Кратко описание на основните дейности 

Стойност на 
договора в лв. 

Дата на 
сключване 
на ДБФП 

Краен срок 
за 

изпълнение 
на ДБФП 

Степен на 
изпълнение 

 

1 

 
УРБАКТ 

Дейност 
„Мрежи за 

планиране на 
действия“, 

тематична цел 
11 

„Повишаване 
на 

институционал
ния капацитет 
и ефективна 

публична 
администрация
“, Приоритетна 

ос 
„Популяризира

не на 
интегрираното 

устойчиво 
градско 

развитие“ 

 
6 

месеца 

“KAIROS 
(Cultural 

heritage as a 
tool of 

economic 
development 

and social 
inclusion - 

Културното 
наследство 

като 
инструмент за 
икономическо 

развитие и 
социално 

включване) ” 
Втора фаза 

 
- учредяване на местна Урбакт-група с представители 

от Общинска администрация, граждани, учебни 
заведения, бизнес,  

- работни срещи с групата, работни срещи с 
партньорите за дискутиране на дейностите, които ще 
се изпълняват във Втора фаза на проекта  

 
9 799,56 

евро 

 
02.09.2019 

 
02.03.2020 

 
приключен 

2 

 
ПРСР 

 

мярка 7 
„Основни 
услуги и 

обновяване на 
селата в 

 
36  

месеца 

 
Реконструкция 

и 
рехабилитация 
на общинска 

 
Реконструкция  и рехабилитация на Общинска пътна мрежа; 
Белене-АЕЦ Белене, Деков- Кулина вода 

 
6 914 140,02 

лв. 

 
06.10. 
2017г. 

 
06.10. 
 2020г. 

 
приключен 
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селските 
райони“ 

пътна мрежа: 
Белене-АЕЦ, 

„Белене“,  
Деков-Кулина 

вода 

3 

ОП „РЧР“ 
2014-2020  

Процедура 
чрез директно 
предоставяне 

на 
безвъзмездна 

финансова 
помощ 

BG05M9OP001
–2.040 

„Патронажна 
грижа за 

възрастни хора 
и лица с 

увреждания – 
Компонент 2” 

9 
месеца 

„Патронажна 
грижа в 
Община 
Белене“,  

Административ
ен договор № 

BG05M9OP001
–2.040-0026 

Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по 
домовете на 50 потребителя от 5(пет) медицински специалиста, 
8(осем) домашни помощници, 1(един) функционален експерт и 
1(един) психолог 

70 438,13 лв. 01.08.2019 
г. 

01.10.2020 г. приключен 

4 

ОП „РЧР“ 
2014-2020 

Процедура за 
предоставяне 

на 
безвъзмездна 

финансова 
помощ 

BG05M9OP001
–2.040 

„Патронажна 
грижа за 

възрастни 
хора и лица с 
увреждания-

Компонент 3“ 

8 
месеца 

№ 
BG05M9OP001
-2.101 
“Патронажна 
грижа за 
възрастни хора 
и лица с 
увреждания – 
Компонент 3”,   
Административ
ен договор № 
BG05M9OP00
1–2.101-0085 

- услуги по домовете  от 7 лица в гр.Белене и 5 лица в 
кметствата на 87 възрастни (над 65 години), в 
контекста на създалата се извънредна епидемична 
ситуация в страната; 

- закупен скенер Канон рийдър М140 

86 655 лв. 01.05.2020 
г. 

31.12.2020 г. приключен 

Проекти, изпълнявани към момента 
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№ Програма Пълно 
наименование 

на 
Приоритетна

та 
ос/Мярката/С

хемата 

Период 
за 

изпълн
ение 

Пълно 
наименование 

на проекта 

 
 

Кратко описание на основните дейности 

Стойност на 
договора в лв. 

Дата на 
сключване 
на ДБФП 

Краен срок 
за 

изпълнение 
на ДБФП 

Степен на 
изпълнение 

1 

 
ИНТЕРРЕГ 
Румъния-
България 

 
Приоритетна 

Ос 4 „ 
Квалифициран 
и приобщаващ 

регион“, 
Специфична 

цел 4.1 
„Създаване на 

интегриран 
трансграничен 

регион по 
отношение на 

заетостта и 
мобилността на 

работната 
сила“ 

 
48 

месеца 

 
„Стимулиране 
и повишаване 
на заетостта и 

трансграничнат
а мобилност в 
трансгранични

я регион“, 
e-MS code: 
ROBG-175 

 
 Извършване на предварителни проучвания 

(изследвания) в трансграничния регион и подготовка 
на бази данни, анализ, преводачески услуги, 
подготовка на уеб-инари; 

 Разработване на съвместна стратегия, свързана с 
трансграничната мобилност, определяне на ключови 
сектори, които да позволят мобилността на работната 
сила и интеграцията на пазара на труда на хората с 
увреждания; 

 Разработване на уеб-базирана платформа с версия за 
мобилен интернет на български, румънски и 
английски език с цел насърчаване на съвместните 
бизнес инициативи в трансграничния регион и 
стимулиране на възможностите за заетост; 

 Разработване на уеб-базирана платформа за обучение 
с версия за мобилен интернет на български, румънски 
и английски език и подготовка на уеб-инари; 

 Организиране на 16 двудневни обучителни семинара 
за безработни и неактивни лица  в трансграничния 
регион; 

 Организиране на 6 съвместни форума с представители 
на български и румънски работодатели и 
професионални организации, медии, местно 
управление, университети, специализирани училища, 
бюра по труда, НПО и др.; 

 Изпълнение на мерки за информиране и публичност 
за популяризиране на проекта. 

 
Общият 

бюджет на 
проекта е  
685 490,77 

евро, от които 
338 669,74 

евро за 
Община 
Белене 

 
16.04. 
2018г. 

 
16.04. 
2022г. 

 
в процес на 
изпълнение 
(Водещия 
партньор е 
приключил 
изпълнение

то на 
дейностите 

си) 
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2 

 
ИНТЕРРЕГ 
Румъния – 
България 

 
Приоритетна 

ос  3 – 
Безопасен 

регион, 
Специфична 
цел 3.1: Да се 

подобри 
съвместното 

управление на 
риска в 

трансгранични
я регион. 

 
30 

месеца 

 
„Съвместно 

управление на 
риска за 

ефективни 
реакции на 
местните 
власти в 

извънредни 
ситуации”       
e-MS код 

ROBG-458 

 
• Закупуване на оборудване за превенция на 

природни бедствия в двете общини;  
• Провеждане на работна среща за представяне на 

най-добрите практики в областта на 
предотвратяването на рискове;  

• Разработване на онлайн платформа за 
предоставяне на информация за предотвратяване 
и управление на кризисни ситуации - пожари, 
природни бедствия, аварии и наводнения. 

 
Общият 

бюджет на 
проекта е 987 
468.06 евро, 
от които 499 
552,87 евро 
за Община 

Белене 

 
14.09. 
2018г. 

 
14.03. 
2021г. 

приключен 

3 

Програма 
УРБАКТ ІІІ 

Дейност 
„Мрежи за 

планиране на 
действия“, 

тематична цел 
11 

„Повишаване 
на 

институционал
ния капацитет 
и ефективна 

публична 
администрация
“, Приоритетна 

ос 
„Популяризира

не на 
интегрираното 

устойчиво 
градско 

развитие“ 

30 
месеца 

“KAIROS 
(Cultural 

heritage as a 
tool of 

economic 
development 

and social 
inclusion - 

Културното 
наследство 

като 
инструмент за 
икономическо 

развитие и 
социално 

включване) ” 
Втора фаза 

Втора фаза – изготвяне на план за действие на общинско ниво, 
с участието на членовете н местната Урбакт-група 

57 439,45  08.05.2020 07.08.2022 в процес на 
изпълнение 

4 

Програма за 
развитие на 

селските 
райони 2014-

2020 

Подмярка 7.2 36 „Реконструкци
я на улици в 
град Белене: 
ул. „Милан 

Василев“; ул. 
„Петко Д. 

Петков“; ул. 
„Рила“ и част 

Подобряване на качеството на  инфраструктурата, включваща 
рехабилитация на улични настилки, тротоари и прилежащи 
съоръжения 

1 107 048,21 
лв. 

08.05.2019 
г. 

08.05.2022 г. В процес на 
изпълнение 
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от ул. 
„Фердинанд 

Дечев““ 

5 

Програма за 
развитие на 

селските 
райони 2014-

2020 

Подмярка 7.2 36 „Изграждане на 
многофункцио
нално игрище в 

СУ „Димчо 
Дебелянов“ – 
град Белене“ 

Изграждане на многофункционално спортно  игрище 92 106,93 лв. 08.05.2019 
г. 

08.05.2022 г. В процес на 
изпълнение 

6 

Програма за 
развитие на 

селските 
райони 2014-

2020 

Подмярка 7.2 36 Изграждане на 
част от 

Крайдунавски 
парк „Белене““ 

- изпълнение на озеленителни дейности, В и К 
съоръжения и др. за  разнообразяване на 
възможностите за отдих и спорт на жителите и 
гостите на гр. Белене и общината 
 

583 817,87 лв 04.06.2019 
г. 

04.06.2022 г. В процес на 
изпълнение 

7 

ОП „РЧР“ 
2014-2020 

BG05M9OP001
–2.103, 

„Патронажна 
грижа за 

възрастни хора 
и лица с 

увреждания – 
Компонент 4” 

6 
месеца 

BG05M9OP001
–2.103-0039, 

:“Патронажна 
грижа в 
Община 
Белене“ 

Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по 
домовете на 39 потребителя от 2(два) медицински специалиста, 
8(осем) домашни помощници, 1(един) функционален експерт и 
1(един) психолог 

35 159,04 лв. 01.10.2020 
г. 

01.04.2021 г. В процес на 
изпълнение 

8 

ПУДООС  6 
месеца 

от 
подпис
ване на 
проток
ол № 
2А 

”Изграждане на 
канализация и 

подмяна на 
водопровод по 
ул. „Лозенец”, 

ул. „Пенчо 
Славейков”,и 
ул. „Сергей 

Румянцев” в гр. 
Белене” 

- изграждане на канализация 
- подмяна на водопровод 

1 200 963,22 
лв. 

27.11.2019 
г. 

2021 г. В процес на 
изпълнение 
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9 

МТСП Делегирана от 
държавата 
дейност по 
Закона за 

личната помощ 

 Механизъм за 
лична помощ 

Община Белене 

- Предоставяне на лична помощ на хора с трайни 
увреждания 

775 575 лв. 01.01.2020 31.12.2020 г. В процес на 
изпълнение 

10 

ОПОС Процедура 
чрез подбор 
„Изпълнение 

на 
демонстрацион

ни проекти в 
областта на 

управлението 
на отпадъците 

23 
месеца 

Не изхвърляй – 
компостирай“ 

- Кампании за популяризиране на резултатите от 
проекта 

- Домашно компостиране 
- Обществено компостиране 
- Провеждане на обучения по компостиране 
- Информация и комуникация 

264 037,97 лв. 27.08.2020 27.07.2022 В процес на 
изпълнение 

11 

ОПОС през 
МИГ 

Процедура 
„Подобряване 

на 
природозащитн
ото състояние 

на видове в 
мрежата на 

Натура 2000 
чрез подхода 

ВОМР в 
територията на 
МИГ Белене-

Никопол 

38 
месеца 

ХАБИТАТ-
ДУНАВ 

- Провеждане на наблюдение на целеви видове 
земноводни и влечуги и техните местообитания; 

- Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи 
и техните местообитания; 

- Изпълнение на противопожарни дейности – създаване 
на противопожарни депа и провеждане на обучения за 
заинтересованите страни; 

- Почистване на инцидентно попаднали отпадъци в 
границите на местообитанията на целевите видове 
земноводни и влечуги; 

- Изпълнение на противопожарни дейности – 
прочистване на пътища; 

- Подобряване на подходящи местообитания за 
целевите видове – възстановяване на стари чешми; 

- Подобряване на подходящи местообитания за 
целевите видове – оформяне на естествени понижения 
в релефа; 

- Изработване и разпространение на печатни и 
комуникационни материали; 

- Работа със заинтересовани страни; 
- Изпълнение на мерки за информация и комуникация 

800 000,00 лв. 06.04.2021 31.05.2024 г. В процес на 
изпълнение 
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12 

ПУДООС   Закриване и 
рекултивация 

на 
съществуващо 
общинско депо 

за твърди 
битови 

отпадъци в 
община Белене 

 418 571,00 лв 2019 2023 В процес на 
изпълнение 
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Изпълнена от Община Белене част от ОПР за 2020 г. 
 

Отчетените капиталови разходи по бюджета и по сметките за средства от ЕС за 2020 г. е свързано с изпълнението на 
поставените цели при приемането на бюджета. Договорените и изпълнени проекти по капиталовата програма за посочения период са 
част от реализацията на ОПР.  

 

Р-н 
№ Еко 

Индикативна 
стойност 

(в хил. лв) 

Източник на 
финансиране 

Отговорна 
организация 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

Стратегическа цел 1: Подобряване на условията на живот и развитие на техническата инфраструктура и комуналните услуги  
Приоритет 1: Подобряване на техническата инфраструктура  
Специфична цел 1.2: Изграждане, рехабилитация и поддръжка на ВиК инфраструктурата на общината  

П 
1.1.1 

Изграждане канализация и водопровод на ул. „Първи Май“  гр. 
Белене 79 095 лева 

Министерство 
на финансите 

Община 
Белене    

сключен 
договор за 

проектиране 

приключен 
технически 

проект 

П 
1.1.2 

Изготвяне на технически  проект на обект Изграждане, канализация 
и рехабилитация на водопровод на ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, 
ул. „Ф. Станиславов“, ул. „Райко Даскалов и ул. „Ал. 
Стамболийски“ 11 544,00 лева 

Републикански 
бюджет – 
преходен 
остатък 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
1.1.3 

Хидроложки проучвания и изготвяне на доклад за оценка на 
ресурсите и проект за оразмеряване на санитарно-охранителни зони 
около сондаж № Р1хг от находище на минерална вода – гр. Белене 14 700,00 лева 

Републикански 
бюджет – 
преходен 
остатък 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

Специфична цел 1.3: Благоустрояване на средата в населените места на община Белене  

П 
1.3.1 Проектиране ул. „Л. Димитрова“ с. Кулина вода 2 400,00 лева 

Министерство 
на финансите 

Община 
Белене - - - 

сключен 
договор за 
изпълнение 

приключен 

П 
1.3.2 Проектиране ул. „Маршал Толбухин“ с. Бяла вода 4 500,00 лева 

Министерство 
на финансите 

Община 
Белене - - - 

сключен 
договор за 
изпълнение 

приключен 

П 
1.3.3 Проектиране ул. „Цвятко Въбленски“ с. Деков 

10 000,00 
лева 

Министерство 
на финансите 

Община 
Белене - - - 

сключен 
договор за 
изпълнение 

приключен 
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Р-н 
№ Еко 

Индикативна 
стойност 

(в хил. лв) 

Източник на 
финансиране 

Отговорна 
организация 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

П 
1.3.4 

Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна 
мрежа: Белене – АЕЦ Белене, Деков – Кулина вода 

5 662 956,00 
лева ПРСР 

Община 
Белене - - - 

В 
изпълнение 

приключен 

П 
1.3.5 Основен ремонт на чешмата в с. Петокладенци 1 204,00 лева 

Републикански 
бюджет – 
преходен 
остатък 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
1.3.6 

Обследване за енергийна ефективност на улично осветление 
в гр. Белене и населените места на общината 

14 684,00 
лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
1.3.7 

Проектиране на обект: Разширяване на гробищен парк кв. 5, 
УПИ V 3 956,00 лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

Изпълнява 
се  

П 
1.3.8 

Изработване на регулационни и устройствени планове за 
част от урбанизираната територия на гр. Белене 9 038,00 лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

Изпълнява 
се  

П 
1.3.9 Създаване на Общ устройствен план на община Белене 

26 544,00 
лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

Изпълнява 
се  

Приоритет 2: Сигурна жизнена среда  
Специфична цел 2.1: Осигуряване на обществената сигурност и ред   

П 
2.1.1 Поставени наблюдателни камери – гр. Белене 5 607,00 лева 

Републикански 
бюджет – 

Община 
Белене - - -  - 

Изпълнява 
се 

Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж чрез развитие на предприемачеството, човешките ресурси и привличане на 
инвеститори 

 

Приоритет 3: Развитие на туризма в община Белене  
Специфична цел 3.1: Подкрепа за създаване на модерна туристическа инфраструктура и популяризиране на възможностите за туризъм в община 
Белене 

 

П 
3.1.1 

Проектиране на обекти : Античен кастел и митница Димум, 
туристически център и мемориал на остров Персин 

11 760,00 
лева 

Републикански 
бюджет – 
преходен 
остатък 

Община 
Белене - - -  - 

приключен 

Стратегическа цел 3: Съхраняване и развитие на местната общност чрез инвестиции и подкрепа за развитие на местния пазар на труда, 
качествени образователни, здравни и социални услуги 

 

Приоритет 4: Модерни образователни, здравни и социални услуги в община Белене   
Специфична цел 4.1: Осигуряване на качествени образователни услуги в община Белене  

П Закупуване на компютри за СУ „Д. Дебелянов“ 8 950,00 лева Републикански СУ „Димчо - - -  - приключен 
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Р-н 
№ Еко 

Индикативна 
стойност 

(в хил. лв) 

Източник на 
финансиране 

Отговорна 
организация 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

4.1.1 бюджет Дебелянов“ 
  

П 
4.1.2 

Закупуване на преносим компютър за СУ „Д. Дебелянов“ по 
проект Еразъм+ 1 349,00 лева 

Програма 
Еразъм + 

СУ „Димчо 
Дебелянов“  - - - - 

приключен 

П 
4.1.3 Закупуване на преносим компютър за ОУ „В. Левски“  2 700,00 лева 

Републикански 
бюджет 

ОУ „В. 
Левски“ - - - - 

приключен 

П 
4.1.4 

Закупена циркулационна помпа 120/80 за парна инсталация 
СУ „Д. Дебелянов“ 2 293,00 лева 

Републикански 
бюджет 

СУ „Димчо 
Дебелянов“  - - - - 

приключен 

П 
4.1.5 

Закупен контролер за управление на горелката на парната 
инсталация СУ „Д. Дебелянов“ 2 050,00 лева 

Републикански 
бюджет 

СУ „Димчо 
Дебелянов“  - - - - 

приключен 

П 
4.1.6 Модулна електрическа пекарна ДГ „Знаме на мира“ 3 200,00 лева 

Републикански 
бюджет 

ДГ „Знаме 
на мира“ - - - - 

приключен 

П 
4.1.6 Модулна електрическа пекарна за СУ „Д. Дебелянов“ 4 400,00 лева 

Републикански 
бюджет – 
преходен 
остатък 

СУ „Димчо 
Дебелянов“  - - - - 

приключен 

Специфична цел 4.2:  Ефективни социални услуги за уязвими групи в община Белене  

П 
4.2.1 

Разработване и внедряване на УЕБ базирана платформа с 
мобилна версия на български, румънски и английски езип по 
проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и 
трансграничната мобилност в трансграничния регион“ e – 
MS code ROBG 175 

272 160,00 
лева 

Интеррег 
Румъния - 
България 

Община 
Белене - - -  - 

приключена 

П 
4.2.2 Подмяна дограма на Здравната служба в с. Татари 2 062,00 лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
4.2.3 

Закупени кислородни концентратори за нуждите на МБАЛ - 
Белене 3 650,00 лева 

Собствени 
средства 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
4.2.4 Закупен автомобил за Домашен социален патронаж 

12 600,00 
лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

П 
4.2.5 

Закупена климатична инсталация за нуждите на ОООХУ - 
Белене 997,00 лева 

Републикански 
бюджет 

Община 
Белене - - - - 

приключен 

Специфична цел 4.3: Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни 
услуги в община Белене 
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Р-н 
№ Еко 

Индикативна 
стойност 

(в хил. лв) 

Източник на 
финансиране 

Отговорна 
организация 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

Стратегическа цел 4: Ефективно местно самоуправление и партньорства  
Приоритет 1: Добро управление  
Специфична цел 1.1: Достъпно и ориентирано към гражданите управление  
Специфична цел 1.2: Компетентна администрация  
Приоритет 2: Развитие на ефективни партньорства  
Специфична цел 2.1: Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа устойчивото развитие на община Белене  

Забележка: В таблицата са отразени само проектите, заложени в ОПР, по които Община Белене е отчела разходи, т.е. тези, по които реално е 
извършена дейност за тяхното реализиране. 
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ІV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСТНОСТ НА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПЛАНА 

 
 

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, 
обработване и анализ на данните 

 
Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите 

на Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови 
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 
управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите 
от изпълнението на Плана. 

На първо място трябва да се отбележи, че общинската администрация 
няма специално обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни. 
Общоприета практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет 
за подобряване условията на живот на гражданите на територията на общината. В 
последните години финансиране на различни видове дейности се търси 
предимно чрез проекти по Оперативните програми, Структурните фондове на 
Европейския съюз и други донорски програми. 

Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за 
развитие се осъществява посредством: 

• анализ на индикаторите за резултат и количество, които са 
разписани за постигане във всеки един от проектите с външно или собствено 
финансиране; 

• анализиране на данни от общински регистри за различните публични 
услуги, предлагани от Общината; 

• набиране на статистическа информация от различни институции и 
анализ на данните. 

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 
разработва годишен доклад, който се публикува на интернет страницата на 
общината. 

 
 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на 
прилагане на общинския план през 2020 година, както и 
мерките за преодоляване на тези проблеми 

 
Като основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския 

план за развитие се отбелязва и липсата на голям обем средства и 
амортизацията на инфраструктурата на територията на общината, 
подобряването на състоянието, която пък от друга страна изисква значителен обем от 
средства. 

Липса на стопански субекти, отворени към създаване на публично – частно 
партньорство за реализацията на мащабни проекти. 
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Приоритетно бяха заложени средства за изпълнение на започнатите обекти 
и за съфинансиране по програми, както и за осигуряване на материали за 
програмите за заетост. 

 
 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на 
действията по изпълнение на ОПР 

 
На сайта на общината се намира Общинският план за развитие на 

община Белене за периода 2014-2020 г. Там ще бъдат публикувани и доклади за 
наблюдение изпълнението на ОПР за 2014-2020г., докладите за междинната и 
последваща оценка за изпълнение на ОПР. 

В рамките на всеки проект, изпълняван през 2014-2020 г. са предвидени 
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични 
информационни кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината, 
пресконференции, радио-излъчвания, публикации в регионални и национални медии. 

 
 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие 
на ОПР със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината 

 
Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. 
Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на област Плевен и 
индиректно с Регионалния план за развитие на Северозападен регион.  

 
 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 
 
Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и 

липсата на представителни организации на бизнеса на местно ниво, основните 
партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: общинската администрация, 
читалищата, Общински съвет, училищни настоятелства, училища, детски градини, 
групи от хора. 

Прави впечатление изключително доброто участие и съпричастност на 
служителите от общинска администрация и всички  звена на бюджетна издръжка, 
ръководствата на училищата и здравните центрове, ДБТ Никопол – филиал Белене, 
представители на частния сектор, ветеринарната служба в общината. 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най – 
вече в областта на реализация на проекти от общинско значение. Това са предимно 
проекти в областта на социалните услуги, младежки дейности, спорта. 
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ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОПР 

 
Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности 

за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и 
естетизацията на селищната среда. 

Намален е интереса на бизнеса за нови инвестиции в града и общината. Това 
би трябвало да амбицира още повече местното управление да предприеме по-активни 
действия за привличане на нови инвеститори и откриване на работни места, тъй като 
местният трудов пазар се характеризира със средни  нива на безработица, с наличие 
на неравнопоставени групи на пазара на труда; нерегламентирана сезонна заетост 
и ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-квалификационно ниво 
на свободните човешки ресурси спрямо потребностите на работодателите. 

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни 
предложения, за които се търсят възможности за финансиране. 

С оглед постигането на необходимите положителни резултати от реализацията 
на ОПР е необходимо да се води постоянен ежегоден мониторинг на неговото 
изпълнение, етап от който се осъществява посредством приемане на настоящия доклад 
за наблюдение на изпълнението на ОПР  

Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на 
данните от системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. 
Следва да се изготви и  последния годишен доклад за наблюдението на изпълнението 
на общинския план за развитие, като кметът на Общината носи отговорността за 
тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на 
ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни 
задължения и отговорности. 
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